OVERLEGP L AT F O R M VA N
DE SOCIALE
ECONOMIE

ADVIES INZAKE DE TOEWIJZING VAN EEN FINANCIERINGSOVERSCHOT VOOR
DE INSCHAKELINGSONDERNEMINGEN EN DE PLAATSELIJKE INITIATIEVEN
VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE WERKGELEGENHEID VOOR 2007

Tijdens zijn vergadering van 26 oktober 2007 heeft het Overlegplatform van de Sociale
Economie het voorstel van de Minister onderzocht om een saldo van de financiering 2007 van
de Inschakelingsondernemingen en de Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de
Werkgelegenheid toe te wijzen aan drie nieuwe onlangs erkende projecten, die voor 2007 nog
niet van een subsidiëring van hun activiteiten hebben kunnen genieten. Het vierde gekozen
project, waarvoor de financiering als een saldo 2007 wordt voorgesteld, is een regularisatie
van de toestand ervan ten opzichte van het aantal in 2007 gecreëerde banen.
Tevens heeft het Platform een door Febisp, Tracé Brussel en Ressources ingediend voorstel
onderzocht, dat erin bestaat om het saldo van de financiering 2007 toe te wijzen aan elk van
de erkende projecten, die eind 2006 5 tot 8 werknemers (VTE) uit de doelgroep telden.
Na bespreking van de beide opties, wetende dat het telkens om een verschillende filosofie
gaat, met name enerzijds nieuwe projecten bevoorrechten die dit het meest nodig hebben om
van start te gaan en anderzijds de activiteiten van de bestaande projecten duurzaam maken
door terzelfder tijd de door de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de
financiering van de Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling van de Werkgelegenheid
en de Inschakelingsondernemingen voorziene financieringswijze zo dicht mogelijk te
benaderen, spreekt het Platform zich als volgt uit :


De aanwezige of vertegenwoordigde leden van de representatieve werkgeversorganisaties, die in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zetelen, steunen het voorstel van de Minister. Ze steunen dit voorstel omdat ze
van oordeel zijn dat er niet mag worden gediscrimineerd op basis van een
erkenningsdatum en omdat indien er positief moet worden gediscrimineerd het raadzaam
is om dit te doen ten behoeve van nieuwe projecten, die een groot economisch en sociaal
risico nemen en hierdoor moeilijkheden ondervinden om hun activiteiten te financieren.
Ook FEBECOOP, representatieve werkgeversorganisatie van de sector van de sociale
economie, steunt het voorstel van de Minister voor zover dit de door de ordonnantie
voorgeschreven voorwaarden en het uitvoeringsbesluit ervan naleeft.



FEBISP, Tracé Brussel, Ressources en ACFI-FIAS, representatieve werkgeversorganisaties van de sector van de sociale economie, steunen hun voorstel om het
financieringsoverschot toe te wijzen aan de bestaande projecten die op 31 december 2006
5 tot 8 werknemers (VTE) uit de doelgroep telden. Terzelfder tijd erkennen ze dat het
gegrond is om dit overschot ook aan het vierde project van het voorstel van de Minister
toe te wijzen, gezien het om een regularisatie gaat. ACFI-FIAS is dan weer van oordeel

dat men het overschot dient te verdelen onder de - verhoudingsgewijs minder
gefinancierde - middelgrote projecten, die op 31 december 2006 5 tot 16 werknemers uit
de doelgroep telden. ACFI-FIAS is tevens voorstander van elke regularisatie in de
financiering, die ten opzichte van het aantal op 31 december 2006 bestaande banen zou
moeten gebeuren.
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